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RESUMO 
 

 
 

 

O presente estudo discute a importância da autonomia na vida da pessoa com 
Síndrome de Williams (SW) sobretudo na fase de transição da adolescência para a 
vida adulta, sob a perspectiva da potencialidade que habita a deficiência. 
Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa por meio do método de narrativas, na qual 
foram coletadas falas de mães cujos filhos estão vivenciando esse momento de 
transição. Com base nos relatos, foi possível perceber a complexidade que existe no 
cuidado desses sujeitos singulares, no que se refere principalmente ao trabalho de 
estimulação, os impactos psíquicos subjetivos provocados e as implicações que 
reverberam nas relações familiares. A partir dessa observação, pôde ser 
evidenciada a necessidade de a pessoa com SW assumir uma posição autônoma de 
acordo com suas particularidades, na medida em que o exercício da autonomia é 
entendido como forma de promoção de saúde, proporcionando qualidade de vida. 
Ademais, é declarada a importância de se olhar para o indivíduo com SW como 
sujeito potente, capaz de se revelar ao mundo como um ser humano total, cuja 
deficiência representa apenas mais um aspecto de sua existência. 

 
Palavras-chave: Síndrome de Williams. Autonomia. Potencialidade. 



 

ABSTRACT 

 
 

The present study discusses the importance of autonomy in the life of the person  
with Williams Syndrome especially in the transition from adolescence to adulthood, 
with a theoretical focus on the potentiality that inhabits the disability. A qualitative 
study was developed through narrative inquiry, in which statements were collected 
from mothers whose children are experiencing this moment of transition. Based on 
the reports, it was possible to perceive the complexity that exists in the care of these 
individuals, in what concerns mainly the work of stimulation, the subjective 
psychological impacts experienced and the implications that reverberate in family 
relations. Based on this observation, the need for the person with WS to assume an 
autonomous position according to their particularities could be evidenced, in that the 
exercise of autonomy is understood as a form of health-promotion, providing quality 
of life. In addition, it is stated the importance of looking at the individual with SW as a 
powerful agent, capable of revealing –him or –herself to the world as an autonomous 
human being, whose disability represents only one more aspect of their existence. 

Keywords: Williams Syndrome. Autonomy. Potentiality. 
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Introdução 

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

incorporada à legislação brasileira em 2008 e diz que 

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas 
como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva 
participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, 
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica 
da condição humana. (FERREIRA e OLIVEIRA, 2013, p. 13) 

 

No que tange as práticas de cuidado e os recursos de que se valem para a 

assistência à pessoa com deficiência, é importante nos questionarmos se as ações, 

no que se refere ao cuidado da criança, serão as mesmas quando esse sujeito for 

um adulto? A autonomia surge, dessa forma, como um meio de promoção de saúde 

e qualidade de vida. 

Uma outra questão relacionada ao tema é a ideia de insuficiência atribuída aos 

indivíduos. A própria palavra “deficiência” remete a um conceito de falta, de 

incompletude, quando, na verdade, do ponto de vista da potencialidade, esse sujeito 

já é completo, com todas as suas características – dificuldades e habilidades – e, 

portanto, deve ser considerado como tal. 

A partir disso, o estudo se propôs a salientar a importância do trabalho de 

estimulação e apoio advindo, sobretudo, da família da pessoa com Síndrome de 

Williams (SW) a fim de que esta adquira autonomia em sua vida e a importância de 

se olhar esse sujeito sob a perspectiva da possibilidade, isto é, não focar apenas  

nas incapacidades – as quais devem ser trabalhadas –, mas ressaltar tudo aquilo 

que o indivíduo é capaz de oferecer, subvertendo o modelo de déficit que hoje é 

regularmente estabelecido. 

A Síndrome de Williams é uma condição genética na qual um cromossomo é 

afetado em sua constituição, isto é, há um pedaço desse cromossomo que não se 

forma. A falta deste fragmento ocasiona uma série de consequências como por 

exemplo patologias cardíacas e prejuízos em algumas funções cognitivas. 

Considerando a responsabilidade que recai sobre a família e reconhecendo a 

dificuldade do trabalho lhes é imposto, o objetivo não é tirar conclusões acabadas 

sobre o assunto, mas se discutir os caminhos para que o adolescente com SW 

alcance uma posição cada vez mais emancipada e as implicações que se refletem 
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nas relações familiares, além de manter o canal aberto para futuros e fundamentais 

debates relacionados. 

O exercício da autonomia como forma de vida saudável beneficia, especialmente, o 

próprio indivíduo com SW, mas também enriquece a sociedade na medida em que,  

a partir da perspectiva de sujeitos potentes e capazes, ela usufrui da colaboração 

dessas pessoas que, constantemente, são consideradas improdutivas. Dessa forma, 

se compõe um coletivo social tão diverso e multifacetado o quanto, de fato, ele 

realmente é. 

A fim de ter uma maior compreensão acerca do comportamento de pessoas com 

SW, sua relação com a família e a visão desta sobre as questões referentes à 

autonomia, foi utilizada nesse estudo a metodologia de narrativas, nas quais pôde 

ser exposto, por meio do discurso de mães, a experiência de se ter um filho com 

SW, para quem a autonomia não acontece da mesma forma que acontece para 

indivíduos típicos. 

Para tanto, o primeiro capitulo tratará do processo de desenvolvimento e os fatores 

que o influenciam, além de discutir o conceito de ‘deficiência’, que frequentemente é 

relacionado a um desenvolvimento não-regular. O segundo capítulo apresenta as 

características que uma pessoa com Síndrome de Williams pode revelar, tais como 

complicações fisiológicas e aspectos do comportamento e da personalidade. No 

capitulo três se explora a noção de saúde e sua relação com a autonomia, seguida 

da discussão sobre as formas de se trabalhar na família que possibilitem ao 

indivíduo com SW alcançar uma posição autônoma conforme o avanço de seu 

crescimento. No quarto e último capitulo encontram-se alguns trechos dos relatos de 

mães cujos filhos com SW estão vivenciando essa fase de transição. Elas falam de 

sua relação com e entendimento sobre a questão da autonomia, sobre as 

habilidades e dificuldades de seus filhos e suas expectativas e sentimentos em 

relação a esse processo de transformações. O contato com os relatos permite uma 

aproximação com a experiência das narradoras, o que proporciona o entendimento 

por uma outra visão: a de quem vivencia e experimenta as dores e as delícias de se 

educar um ser para a autonomia. 
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Capítulo 1: O Desenvolvimento da Criança 

 
Há muitos aspectos a serem explorados quando se trata de desenvolvimento 

humano. Este é um campo tão vasto que é difícil pensar na definição de um limite 

acerca do conhecimento sobre ele, ainda que, ao longo dos anos, a pesquisa na 

área tenha trazido inúmeras e diversas contribuições para se entender um pouco 

mais desse processo ao qual todo e qualquer ser humano está sujeito. 

De acordo com Papalia (2012), o que se entende por desenvolvimento humano hoje 

é um conceito relacionado a um contínuo de transformações que ocorrem ao longo 

de toda a vida, desde a concepção até a morte. O estudo desse campo visa 

identificar e compreender as mudanças e períodos de estabilidade que acontecem 

nas pessoas. A mesma autora caracterizou o desenvolvimento dividindo-o em três 

domínios: o físico, o cognitivo e o psicossocial. O desenvolvimento físico diz respeito 

ao crescimento do cérebro, assim como as capacidades sensoriais e motoras; por 

desenvolvimento cognitivo entende-se o processo de aprendizagem, a memória, a 

linguagem, o pensamento, o raciocínio, entre outros; e as relações sociais, as 

emoções e a personalidade são aspectos que compõe o desenvolvimento 

psicossocial. 

Apesar da divisão feita, como já citado, com o objetivo de otimizar o estudo e a 

transmissão das informações, é importante salientar a interligação entre os domínios 

na medida em que as transformações ocorridas em um afetam o outro e vice-versa. 

Neste momento, é válido suscitar a ideia do ser humano como uma pessoa completa 

na qual, todos os sistemas menores que o compõem trabalham juntos e se 

relacionam, afetando seu desempenho. 

Conforme citado em Papalia (2012), existem diversos fatores que influenciam o 

processo de desenvolvimento, tais como a hereditariedade, ou seja, características 

que são herdadas geneticamente ou inatas ao indivíduo; o ambiente, no que 

concerne à relação com o mundo externo, as experiências obtidas pela interação; e 

a maturação, que diz respeito ao crescimento do cérebro e do corpo no sentido 

biológico, isto é, mudanças físicas ocorridas com o passar do tempo que, assim 

como os outros fatores, refletirão manifestações comportamentais. Há uma 

discussão no campo do desenvolvimento sobre qual fator – genética ou ambiente – 

teria maior influência sobre ele. Estudos realizados mostraram que ambos atuam 
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sobre o sujeito em proporções quase que iguais (POLDERMAN et al., 2015). Ainda 

que, atualmente, a tecnologia nos permita medir com maior precisão a ingerência 

desses fatores sobre a vida de uma pessoa, cientistas se mostram mais 

interessados em descobrir como esses fatores funcionam em uma atuação conjunta, 

do que saber, de fato, qual está mais presente no processo de desenvolvimento. 

Uma vez que o ambiente se mostra tão participante quanto a genética naquilo que 

irá formar um sujeito, é procedente encarar o ser humano como um ser social, que 

nasce e cresce cercado de pessoas que não só acompanharão seu 

desenvolvimento, mas serão fundamentais para que ele ocorra. 

Nesse sentido, também influem sobre o desenvolvimento os contextos nos quais 

este ocorre, onde se estabelecerão as relações sociais, que são decisivas para o 

curso do desenvolvimento da criança e futuro adulto. O primeiro contexto abordado é 

a família, são estas as pessoas com as quais o bebê realizará suas primeiras 

comunicações, antes mesmo de perceber que o mundo é o mundo. Neste momento, 

o mundo é para a criança seus pais e/ou qualquer familiar que tenha maior 

convivência. Assim como a família é de crucial importância nos primeiros momentos 

de vida do bebê, também o será durante toda a infância, adolescência e na transição 

para a vida adulta. 

Um outro contexto importante é o nível socioeconômico, no qual é considerado além 

da renda, o nível educacional e a ocupação familiar. Esses fatores interferem no 

desenvolvimento na questão da saúde da criança, levando em consideração que a 

situação de vulnerabilidade de famílias de níveis socioeconômicos muito baixos tem 

efeitos sobre “o bem-estar físico, cognitivo e psicossocial das crianças e das 

famílias” (PAPALIA, 2012). Em outra mão, um alto nível socioeconômico não garante 

que desenvolvimento vá acontecer em condições ideais: em famílias de classes 

mais altas, são elevadas as taxas de filhos que abusam de drogas e desenvolvem 

depressão e ansiedade em decorrência de serem deixados por muito tempo 

sozinhos (pais trabalhando fora) e sofrerem pressão para atingirem o sucesso em 

suas vidas (LUTHAR e LATENDRESSE apud PAPALIA, 2012). 

Por último, mas igualmente importante, temos a questão da cultura e etnia, que têm 

intensa participação no curso do desenvolvimento, pois influencia diversos aspectos 

da vida de cada indivíduo. Papalia (2012) explica: 
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Os padrões étnicos e culturais afetam o desenvolvimento por sua influência 
na composição de uma família, nos recursos econômicos e sociais, no 
modo como seus membros agem em relação uns aos outros, nos alimentos 
que comem, nos jogos e brincadeiras das crianças, no modo como 
aprendem, no aproveitamento escolar, nas profissões escolhidas pelos 
adultos e na maneira como os membros da família pensam e percebem o 
mundo (PARKE, apud PAPALIA, 2012, p.45). 

Ao explorar os elementos externos que atravessam a vida de uma pessoa, 

exercendo forças que a influenciam e a compõe, cabe aqui um aprofundamento da 

concepção de ser humano que habita seu meio. Dessa forma, partimos da 

abordagem fenomenológica para compreender o ser humano e sua relação com o 

mundo. Por essa perspectiva, não há homem antes do mundo, sua existência se dá 

apenas nele e em relação com ele, conforme aponta Dias (2006, p. 964): “A 

existência assim entendida é a própria essência do homem: não há homem sem 

mundo, nem mundo sem homem”. Isso quer dizer que não se pode encarar o sujeito 

sem que se considere sua cultura, suas relações sociais e sua história pregressa. O 

mesmo autor acrescenta que “[...] a concepção de mundo, de sociedade e de 

homem, parte do horizonte da história e da cultura” (p. 964) e suscita Merleau-Ponty 

quando este relata suas ideias a respeito dessa intrínseca relação: “[...] Merleau- 

Ponty, situa a existência, o comportamento existencial do homem nem como efeito, 

nem o mundo como causa, mas concebe o fenômeno humano como “ser-no-mundo” 

(p.964). 

Rabello e Passos (2013) se utilizam da obra de Vygotsky para dissertar sobre a 

influência do social no desenvolvimento ao formularem que “O meio (e por meio 

entenda-se algo muito amplo, que envolve cultura, sociedade, práticas e interações) 

é fator de máxima importância no desenvolvimento humano” e que “[...] o contexto 

cultural é o palco das principais transformações e evoluções do bebê humano ao 

idoso”. A importante contribuição de Vygotsky se dá quando ele introduz o 

aprendizado como elemento participante do processo de desenvolvimento. O autor 

diz que aprendizado e desenvolvimento são processos que caminham juntos e que 

são impulsionados pelas relações sociais, ou seja, a aquisição de conhecimento se 

dá pela interação num processo chamado mediação. Dessa forma, o homem é 

concebido como um ser biológico, histórico e social. 

Conforme nos aponta Dias (2006), Merleau-Ponty também disserta sobre a infância 

na intenção de desassociar o infantil ao descrédito, ao negativo. Ele diz que a 

criança não é um ser incompleto que só atingirá a plenitude quando for um adulto, 



13 
 

 
 

 
mas um sujeito total passível de validação em sua atual condição, é um ser-no- 

mundo em todas as suas particularidades. Dias (2006) conclui que 

[...] a proposta de Merleau-Ponty é compreender a criança a partir do seu 
próprio mundo, da sua relação com os demais homens, com os animais, 
com os objetos e, portanto, com o seu corpo. A consciência da criança se 
forma nessa constante imbricação entre ela e o mundo, ela e os adultos, ela 
e as demais crianças, ela e os animais. Portanto, o pensamento de Merleau-
Ponty repõe a concepção de desenvolvimento e de criança em outras 
bases, de uma dinâmica pessoal e interpessoal. (DIAS, 2006, p. 968) 

A psicologia do desenvolvimento definiu alguns objetivos de estudo em seu campo, 

sendo eles: descrever, explicar, prever e influenciar (BEE e BOYD, 2011). Descrever 

significa relatar o que acontece, apontar o fato; explicar é apresentar as causas ou 

eventos relacionados ao fato; prever é formular uma hipótese para que, se ela for 

posteriormente confirmada, possa se influenciar, isto é, intervir sobre o 

acontecimento. É a partir desse método que os cientistas da área buscam descobrir 

os processos universais de desenvolvimento, no entanto, os mesmos atentam para 

as diferenças individuais que possam ocorrer. Embora sejam estimados períodos 

baseados em faixas etárias nos quais cada mudança deve ocorrer, é importante que 

se considere fatores que podem interferir no processo. Como explica Papalia (2012), 

“As pessoas diferem em gênero, altura, peso e compleição física; na saúde e nível 

de energia; em inteligência; e no temperamento, personalidade e reações 

emocionais” (p. 42). Além disso, os contextos já citados – família, nível 

socioeconômico e cultura e raça – também influenciam e podem provocar alterações 

no curso do desenvolvimento dito “normal”. 

Por desenvolvimento “normal” entende-se o processo regular, ou seja, é o processo 

que reúne características esperadas no desenvolvimento. Isto posto, o processo 

não-regular é erroneamente caracterizado como “anormal”, na medida em que ele 

tão somente marca a diferença daquilo que se estabelece como frequente. A partir 

desse entendimento, é mais lógico e proveitoso se utilizar do vasto conhecimento da 

área de estudos do desenvolvimento a fim de se fazer intervenções, se necessárias, 

do que empregá-los a serviço de uma normatização e classificação dos sujeitos e 

seus desenvolvimentos sob as categorias de normal e anormal, o que conferiria um 

caráter um tanto reducionista a explicação. 

Outra questão que se coloca quando o estudo do desenvolvimento serve apenas à 

normatização é a produção de expectativa nos pais sobre seus filhos. Se algum 
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aspecto do desenvolvimento da criança não ocorre como o esperado, é comum que 

esses pais se preocupem e se frustrem em alguma medida. Mas não apenas a 

padronização do campo, outras características também contribuem para a geração 

desses tipos de sentimentos na família, sendo uma delas o lugar que essa criança 

ocupa na dinâmica familiar. Para se identificar esse aspecto, poderiam ser feitas 

perguntas como: foi uma gravidez desejada? Quais os sentimentos dos pais e 

familiares em relação à gravidez e após o nascimento, isto é, qual foi o impacto 

gerado pela chegada de um novo integrante? A criança possui irmãos? Como é sua 

relação com os irmãos ou com outras crianças? E com os pais? Algumas dessas 

respostas podem ser úteis para se compreender melhor o funcionamento das 

relações naquela família e responder a outra importante pergunta: a que veio essa 

criança? 

De um modo geral, as expectativas geradas com a chegada de uma criança refletem 

a ideia de um ser completo, saudável e que irá trilhar o seu caminho de crescimento 

conforme o que lhe foi projetado pelos seus genitores. Ocorre que nesse processo, 

eventos inesperados podem se revelar e o grande desafio é: como lidar com o filho 

real que para mim se apresenta? 

Com frequência, o diagnóstico precoce de determinadas configurações ao se 

revelarem, produzem efeitos sobre a família, cuja vida estará a partir de então sujeita 

a profundas transformações, já que esta não é uma situação esperada ou para qual 

é possível se preparar. No estudo realizado por Silva e Ramos (2014, p. 22), as 

autoras concluem que "De forma geral, o choque, a negação, a culpa e a tristeza 

aparecem neste estudo como os fatores mais comuns quando os pais e mães são 

impactados pela notícia do diagnóstico de seu filho." 

A partir de então, surgem na família as preocupações de diversas origens, sendo 

uma das mais comuns aquela a respeito das capacidades da criança. Neste 

momento, a depender da condição apresentada, aparecem questionamentos tais 

como: meu filho conseguirá falar e andar? Aprenderá a ler e escrever? Será capaz 

de trabalhar e relacionar-se? Além de outras indagações que geram insegurança e 

angústia. 

Conforme já citado no início do trabalho, a cultura é um fator de grande influência no 

modo de vida das pessoas. Sendo assim, é possível identificar uma relação dessa 
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expectativa com a cultura na qual estamos imersos, onde por vezes se constrói no 

imaginário toda uma vida para um bebê que ainda nem nasceu, na qual ele deve 

cumprir uma lista de conquistas e realizações em períodos pré-determinados assim 

como o faz a maioria das pessoas e, quando tais expectativas não são satisfeitas, 

vem a frustração e mais uma coleção de sentimentos negativos, e passamos então  

a chamar aquela criança de “deficiente”. 

Mas, note, a deficiência é em relação àquilo que é frequente, à maioria. Questiono-

me: por que a norma se estabelece sob essa perspectiva? Será que nós, a maioria, 

não poderíamos ser os deficientes? Mas deficiência em que sentido, exatamente? 

Essa é uma questão que carece de ampla discussão, mas fazê-la aqui fugiria ao 

objetivo do trabalho, ainda que seja bastante pertinente, pois, é pensando nisso, que 

se possibilita a ampliação da visão da chamada pessoa “com deficiência”. 

Acredito na perspectiva que enxerga a pessoa com deficiência ou qualquer outra 

condição a partir de suas potencialidades, ou seja, que valoriza aquilo que ela tem a 

oferecer, desapegando-se da ideia de que o “certo” é aquilo que a norma estabelece 

e o que não se aproximar disso, é deficiente. Isso não significa deixar que o 

crescimento ocorra livremente sem a menor interferência, é importante e essencial 

estimular o desenvolvimento o tanto e de quantas maneiras forem possíveis, 

respeitando os limites e as singularidades que é implicado a todo sujeito. Assim, 

promove-se um olhar para essas pessoas formado a partir do potencial que elas 

apresentam, abrindo um leque de possibilidades e evitando-se cair na tendência da 

produção um conceito a partir do modelo de déficit tão difundido e arraigado em 

nossa cultura. 
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Capítulo 2: A Síndrome de Williams 

 
Síndrome de Williams (SW) é o nome que se dá a condição de pessoas que nascem 

apresentando uma pequena alteração genética. Essa alteração é a deleção de um 

fragmento do cromossomo 7 (FERGUS, 2002), que apesar de pequena, ocasiona 

uma série de consequências para o indivíduo acometido devido à perda dos genes 

localizados nessa região. 

Em 1961, o médico J. C. P. Williams realizou uma pesquisa na qual descreveu casos 

que reuniam complicações vasculares assim como traços faciais característicos e 

atraso cognitivo. Um ano mais tarde, outro médico, A. Beuren fez observações 

similares com as constatadas anteriormente pelo Dr. Williams e logo descobriu-se 

tratar de uma condição nunca descrita antes (NUNES, 2010; SILVA E SOUZA 

JÚNIOR, 2009). Tal condição passa então a se autodenominar Síndrome de 

Williams-Beuren – comumente chamada apenas de ‘Síndrome de Williams’ –, em 

referência aos seus primeiros pesquisadores. 

 

Entre as principais consequências de se ter Síndrome de Williams, estão alterações 

no crescimento e desenvolvimento, afetando a saúde e o comportamento. A respeito 

dos problemas de saúde, é detectado que 80% das pessoas com a síndrome 

possuem alguma complicação cardiovascular (SUGAYAMA, [200-?]). Isso ocorre 

pois, conforme explicado por Fergus (2002), no trecho deletado do cromossomo há 

uma série de genes, entre eles o da elastina e “O trabalho da elastina no corpo 

humano é fornecer elasticidade aos tecidos conjuntivos como o das artérias, juntas e 

tendões” (p. 1196, tradução nossa). Portanto, continua explicando a autora, devido à 

falta de elastina, verifica-se um estreitamento das artérias, o qual pode ocorrer em 

qualquer artéria do corpo, mas o que observa-se com maior frequência é o 

estreitamento da artéria aorta (presente no coração), condição chamada de 

estenose aórtica supravalvar e que afeta 75% das pessoas com SW. A falta de 

elastina também está associada a um quadro de aparente envelhecimento precoce 

(cabelos grisalhos e enrugamento da pele) e à característica da voz rouca e grave 

em alguns casos (SUGAYAMA, [200-?]). 

De acordo com informações disponíveis no website da Associação Brasileira de 

Síndrome de Williams (ABSW) fornecidas pela Dra. Sofia Sugayama, outros 

comprometimentos da saúde são observados nos portadores da síndrome. São eles 
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desvios oculares relacionados ao padrão de íris estrelado, estrabismo e tortuosidade 

dos vasos retinianos; problemas gastrointestinais como a dificuldade de alimentação 

durante o período de lactância, podendo haver vômitos e refluxos, além de cólicas 

intestinais de longa duração e constipação forte e persistente; disfunções renais e 

urinárias com o risco de hipertensão arterial ligada ao comprometimento das artérias 

renais e também hipercalcemia, o excesso de cálcio no sangue predominantemente 

no período da lactância e podendo ressurgir na adolescência. Há um déficit de 

crescimento na fase pré-natal que se torna mais acentuada no pós-natal, sendo 

observada baixa estatura em 50% das pessoas com SW, entretanto, não se trata de 

um grande desvio dos limites pré-estabelecidos da curva de crescimento. É também 

frequentemente observada hipotonia muscular no primeiro ano de vida, o que 

prejudica o desenvolvimento motor, fazendo com que as crianças comecem a andar 

um pouco mais tarde, em torno de 1 ano e 9 meses mais ou menos, porém o tônus 

muscular tende a se desenvolver e melhorar com a idade. Os bebês costumam 

nascer com peso baixo quando comparado à média geral, o qual permanece por um 

certo período após o nascimento devido às dificuldades gastrointestinais enfrentadas 

nessa fase, mas, ao atingir a fase adulta, o peso tende a se normalizar ficando 

dentro dos limites estipulados. Indivíduos com SW também podem passar pela 

experiência de uma puberdade precoce, situação na qual as meninas têm a menarca 

ocorrida mais cedo do que a média, e os meninos têm o desenvolvimento sexual 

verificado antes do esperado. 

Sujeitos com SW possuem também traços faciais característicos, os quais podem 

contribuir para o diagnóstico da síndrome. Fergus (2002) fornece um quadro geral do 

que seria essa aparência característica, descrevendo-a da seguinte forma: 

(...) Indivíduos com Síndrome de Williams têm um pequeno nariz arrebitado, 
queixo pequeno, lábio superior grande com uma boca larga, dentes 
pequenos e espaçados e inchaço ao redor dos olhos. Conforme o indivíduo 
vai envelhecendo, essas características tornam-se mais evidentes. 
(FERGUS, 2002, p. 1196, tradução nossa). 

Há, na literatura, muitas comparações que descrevem a face dos portadores de SW 

como “face de duende” ou “face de elfo”. Essa nomenclatura, porém, é um tanto 

polêmica já que, por vezes, foi considerada pejorativa. Por conta disso, o termo não 

é tão usado atualmente (ROSSI et al., 2006). 
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As características físicas podem indicar a presença da síndrome, porém a 

confirmação do diagnóstico clinico é feita por meio de um exame genético chamado 

FISH, que se utiliza de uma técnica chamada “hibridação in situ por fluorescência”, a 

qual é capaz de detectar a deleção do segmento do sétimo cromossomo, e dessa 

maneira, confirmar o diagnóstico de Síndrome de Williams (SOUZA, 2013). 

 

Assim como todo ser humano, pessoas com SW têm suas dificuldades e 

habilidades. É observada uma dificuldade em relação à orientação visuoespacial, o 

que faz com que com atividades que envolvam matemática, escrita e desenho se 

tornem mais difíceis (FERGUS, 2002). Há também alterações no equilíbrio e 

coordenação (LACRUZ-RENGEL et al., 2015), capacidades que requerem a noção 

visuoespacial. 

 

Como habilidade, é possível destacar uma característica peculiar que traz um 

caráter único a essa condição e que, talvez pela sua singularidade, desperte o 

interesse em se conhecer mais sobre a síndrome: é a personalidade dos sujeitos, 

que revela um comportamento bastante extrovertido. Em geral, são pessoas 

hipersociáveis, afetuosas e sensíveis, que, quando crianças, se relacionam melhor 

ou demonstram ter maior preferência por relacionarem-se com adultos do que com 

crianças da mesma idade, o que se acentua ainda mais durante a adolescência 

(LACRUZ-RENGEL et al., 2015). Contudo, são sujeitos amigáveis, que podem iniciar 

uma conversa sem grandes dificuldades, o que fez com que a síndrome ganhasse o 

apelido popular de “a Síndrome da simpatia”. Fergus (2002) sintetiza e complementa 

que 

 
(...) Indivíduos com Síndrome de Williams geralmente tem ótimas 
habilidades de linguagem e comunicação. Eles têm um vocabulário extenso 
e podem desenvolver grande conhecimento sobre um assunto pelo qual têm 
interesse. (FERGUS, 2002, p. 1197, tradução nossa) 

Pesquisadores da comunicação em SW alertam, no entanto, para a essência dessa 

fala que, apesar de articulada e bem desenvolvida, muitas vezes é carente de 

conteúdo. Rossi et al. (2007, p. 2), dissertam sobre esse perfil comunicativo que 

inclui “(...) comportamento falante, fala fluente com precisão articulatória, uso de 

frases estereotipadas e de clichês, hábito de inserir experiências pessoais e 

irrelevantes ao contexto, além de comportamentos perseverativos. (...)”. Os mesmos 

autores apontam para essa ambiguidade do comportamento sociável: ainda que a 
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linguagem pareça ser bem desenvolvida e expressiva, há um obstáculo na 

comunicação, de fato. Em um estudo sobre o fenótipo comportamental e cognitivo 

de crianças e adolescentes com SW, os autores concluem que 

Indivíduos com SWB têm uma alta capacidade de comunicação e 
sociabilidade, porém, estas habilidades podem mascarar seus déficits 
cognitivos. Eles ainda apresentam dificuldades para estabelecer uma 
comunicação apropriada, com repertório de vocabulário limitado e com uso 
excessivo de clichês, frases estereotipadas e comportamentos de imitação, 
que interferem na qualidade das relações que estabelecem com outras 
pessoas [...]. (TEIXEIRA et al., 2010, p. 219) 

Uma curiosa singularidade da SW já descrita por diversos autores é a afinidade dos 

sujeitos com a música, assim como afirma Silva e Souza Junior (2009, p. 129): 

“Constata-se, dentre as características que apresentam os portadores de SW, uma 

relação íntima entre eles e as questões relativas ao universo sonoro (...)”. Alguns 

indivíduos demonstram uma percepção auditiva extremamente aguçada, podendo 

ter tal facilidade em tocar determinados instrumentos, que pessoas sem a síndrome 

não possuem. Os autores explicam 

As pessoas portadoras da Síndrome de Williams têm freqüentemente uma 
“hiperacusia”, isto é, têm uma sensibilidade exacerbada aos ruídos. Por 
outro lado, constata-se com freqüência que elas têm “ouvido absoluto”, isto 
é, que são capazes de identificar uma nota sem conhecer a escala, e de 
repetir uma peça musical depois de tê-la escutado uma única vez (Silva e 
Souza Junior, 2009 apud FNF1, 2009; tradução nossa). 

Rossi et al. (2007), para a questão específica da comunicação e Silva e Souza 

Júnior (2009) de uma maneira mais geral, atentam para o fato de que as 

características descritas não necessariamente acometem todos os indivíduos com 

SW e quando acometem, podem ocorrer em diferentes graus. Por isso, é 

fundamental que se busque e pratique a estimulação em favor do desenvolvimento 

pois, o que pretendo ao evidenciar as dificuldades desses indivíduos não é apenas 

apontar o que lhes falta, mas trabalhar em função do potencial de cada sujeito a 

partir de suas particularidades. 

Dessa maneira, Gale (2002) aponta algumas ações em favor do desenvolvimento 

saudável. É importante que intervenções como a fisioterapia, a terapia ocupacional e 

a fonoaudiologia sejam feitas desde cedo, além do uso de estratégias de 

aprendizagem que foquem nas habilidades do sujeito. Também, é fundamental um 

 
 

1 
Federação Nacional Francesa de Síndrome de Williams 



20 
 

 
 

 
acompanhamento médico que monitore possíveis órgãos e sistemas que possam vir 

a sofrer complicações. Assim, o acompanhamento com um cardiologista é 

necessário, a fim de se averiguar a necessidade de cirurgia no coração ou de 

medicamento para hipertensão e de se fazer exames preventivos. Outro 

acompanhamento necessário é o neurológico, realizado por meio de exames, assim 

como o monitoramento dos níveis de cálcio e dos rins, além de outros problemas 

descritos como característicos da síndrome que podem vir a ocorrer, como o 

estrabismo, cólicas intestinais, infecções de ouvido, entre outros. Isto posto, é 

evidente a necessidade de acompanhamento multidisciplinar para as pessoas com 

SW a fim de que mantenham sua saúde e tenham melhor qualidade de vida. 
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Capítulo 3: Modos de fazer e interagir: O trabalho para a construção de uma posição 

emancipada na transição para a vida adulta 

“Às vezes as pessoas me perguntam: - O que uma pessoa com Síndrome de 

Williams não pode fazer? Acho essa pergunta bem estranha e respondo: - Que eu 

saiba, pode fazer tudo” (LODDI e NUNES, 2014). Grande incentivadora da busca 

pela independência e autonomia da pessoa com SW, Jô Nunes, autora dessa frase, 

ensinou a sua filha Jéssica – que tinha SW – que ela seria capaz de fazer tudo o que 

quisesse fazer. Jéssica aprendeu muito e obteve grandes conquistas ao longo de 

seus 20 anos, idade em que veio a falecer após a realização de um transplante de 

coração. Toda essa trajetória é contada por Jô no livro intitulado ‘Mãe Coragem – 

Convivendo com a Síndrome de Williams’, no qual há um capítulo dedicado ao tema 

da autonomia, onde Jô expressa a importância de se acreditar e investir no potencial 

da criança com SW para que esta alcance uma posição autônoma, dentro de seus 

limites, tanto na fase da adolescência quanto na vida adulta. 

Para introdução do tema da autonomia, considero importante explorar a noção de 

saúde, pois existe uma íntima relação entre esses dois conceitos, a qual tentarei 

expor brevemente adiante. 

Há, hoje, uma certa concepção presente na sociedade, talvez relacionada à 

supremacia do modelo médico e medicalizante, que considera a saúde como mera 

ausência de doenças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende o conceito 

de forma menos limitada ao defini-lo como “a situação de perfeito bem-estar físico, 

mental e social” (Segre, 1997, p. 539). Este mesmo autor, entretanto, inicia seu 

trabalho questionando tal definição, pois argumenta que a situação qualificada como 

‘perfeita’ é uma utopia. Segue mencionando Freud, cuja teorização enuncia que o 

homem abre mão de parte de suas liberdades pulsionais quando passa a conviver 

em sociedade em benefício de uma maior segurança, havendo sempre, dessa 

maneira, uma tensão entre indivíduo e sociedade, o que é um impeditivo para a 

subsistência do chamado ‘perfeito’ bem-estar. Por fim, Segre aponta para a divisão 

presente na definição entre “físico, mental e social” ou, mais especificamente,  

“soma, psique e sociedade” e discorre sobre a ligação entre esses domínios nas 

situações de doenças psicossomáticas, o que contribui para a formação da noção de 
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um “homem integrado”, que é composto da inter-relação entre tudo aquilo que o 

interpela: corpo, mente e sociedade. Não se trata, pois, da divisão e diferenciação 

entre as áreas, mas de como elas se relacionam para compor, de forma integrada, o 

indivíduo. 

Sobre essa mesma concepção holística, Holanda (1998) discorre sobre saúde e 

doença na perspectiva da Gestalt-Terapia. Ele explica que a psicologia humanista 

superou o modelo cartesiano tradicional da ciência – causa/ consequência – e 

passou a entender os fenômenos “[...] em interdependência circular [...]” (Ginger & 

Ginger, 1995, apud Holanda, 1998, p. 31). Essa visão é mais ampla e além disso, 

valoriza a experiência do sujeito, ou seja, expressa que a verdade está contida na 

própria vivência do indivíduo, e não deve ser postulada por outrem, como o médico, 

por exemplo, sem que este inclua o sujeito em qualquer determinação sobre sua 

vida. “Uma concepção dialética envolve os diversos aspectos – o racional, o 

emocional, o vivido imediato, etc. – num conjunto complexo do qual se busca a 

harmonização a partir da realidade imediata do sujeito vivente” (Holanda, 1998, p. 

33). 

A responsabilização por si mesmo, o “tomar as rédeas” da própria vida é uma das 

ações intencionais na Gestalt-Terapia. Holanda (1998, p. 43), sintetiza que “O ser 

humano, como um ser histórico, é um ser total. O que a GT promove é um despertar 

do indivíduo à sua responsabilidade, como um exercício de escolha e de tomada de 

posse de sua própria vida”. 

E a ‘tomada de posse da própria vida’ poderia se expressar em termos práticos 

naquilo que chamamos e entendemos por autonomia. Mas o que a autonomia tem a 

ver com saúde? Fleury-Teixeira et al. (2008) colocam a “Autonomia como categoria 

central no conceito de promoção de saúde” – nome que batiza seu trabalho – 

explicando a relação entre condições sociais de vida, saúde e o domínio sobre esta, 

como podemos observar no trecho: 

(...) o modo de ordenamento social e as posições recíprocas dos indivíduos 
na hierarquia social determinam largamente o modo como as pessoas se 
interacionam na sociedade, o que, por sua vez, determina as suas 
condições psíquicas, e isto constitui um elo básico nas cadeias causais de 
todos os principais agravos e patologias da contemporaneidade (FLEURY- 
TEIXEIRA et al., 2008, p. 2118). 
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Sendo assim, os autores acreditam que o indivíduo, ao obter um certo controle sobre 

os determinantes de sua saúde, participando de modo ativo desse processo, estará 

contribuindo para a promoção de sua própria saúde. É o que podemos identificar em 

referência à Carta de Ottawa, redigida na Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde: 

Promoção de saúde é o processo de capacitação das pessoas para 
aumentar seu controle sobre e melhorar a sua saúde. Para atingir um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo 
deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades 
e transformar ou lidar com os ambientes. Saúde é, portanto, vista como um 
recurso para a vida cotidiana, não o objetivo da vida. Trata-se de um 
conceito positivo enfatizando recursos sociais e pessoais, assim como 
capacidades físicas. Portanto, promoção de saúde não é apenas 
responsabilidade de um setor e vai além dos estilos de vida saudáveis para 
o bem-estar. (CARTA DE OTTAWA, 1986 apud FLEURY-TEIXEIRA et al., 
2008, p. 2118). 

Desse modo, chegamos, de fato, ao conceito da autonomia, que “conduz o 

pensamento imediatamente à ideia de liberdade e de capacidade de exercício ativo 

de si, da livre decisão dos indivíduos sobre suas próprias ações e às possibilidades 

e capacidades para construírem sua trajetória na vida. ” (Fleury-Teixeira et al., 2008, 

p. 2118). É dessa forma que os autores constroem o pensamento de que a 

autonomia é o principal caminho para que se promova saúde, isto é, o exercício 

mais ou menos pleno da autonomia é uma forma de promoção de saúde, 

entendendo saúde em um sentido positivo que vá além da ausência de doenças, na 

sua significação mais ampla possível. 

Portanto, é principalmente por tais razões, que considero a busca por autonomia tão 

importante ao longo processo de desenvolvimento, sobretudo na transição para a 

vida adulta. Isso se aplica tanto aos indivíduos típicos, quanto aos neurodiversos, 

para os quais a conquista da autonomia é igualmente importante e necessária. É 

neste momento que o trabalho da família e da sociedade se torna tão crucial na vida 

desses futuros adultos e cidadãos. 

Pasqualini (2009), ressalta o aspecto histórico-social do desenvolvimento 

embasando seu pensamento em estudiosos dessa temática como Vygotsky, por 

exemplo. A autora explica que, embora teorizações mais organicistas, que enunciam 

fases e estágios do desenvolvimento nos ajudem a compreender melhor a totalidade 

do processo, não se pode esquecer ou ignorar o contexto no qual ele ocorre, na 

medida em que o meio no qual o indivíduo cresce e as experiências nele obtidas e 
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mediadas pelas relações sociais têm profunda influência no andamento desse 

processo. Ela aponta para uma tendência de naturalização dos fenômenos, como se 

houvesse uma norma universal que se aplicasse a todos os seres humanos 

independente das condições social e histórica. 

Nesse sentido, vemos que Vygotsky, Leontiev e Elkonin concebiam o 
desenvolvimento infantil como fenômeno histórico não determinado por leis 
naturais universais, mas intimamente ligado às condições objetivas da 
organização social, sendo fundamental considerar o lugar ocupado pela 
criança nas relações sociais e as condições históricas concretas em que 
seu desenvolvimento se desenrola. (PASQUALINI, 2009, p. 33) 

É essa determinação social que comprova o poder incumbido principalmente à 

família no papel de estímulo e apoio às pessoas com Síndrome de Williams na 

busca pela independência. Será este o primeiro meio social que poderá fornecer as 

condições propícias para o alcance desta posição. 

Antes de tudo, é importante frisar que todos nós temos alguma “necessidade 

especial”, isto é, há questões, na vida de cada um, com as quais temos mais 

dificuldade de lidar do que outras e, por meio de determinadas estratégias é que 

conseguimos superar nossas dificuldades. Por exemplo, pessoas míopes precisam 

de óculos para as auxiliar a enxergar melhor; pessoas diabéticas necessitam de 

insulina para que seu organismo funcione adequadamente, e pessoas com SW 

precisam de estimulação, apoio e incentivo para realizar determinadas tarefas que 

têm mais dificuldade em realizar do que pessoas sem a síndrome. 

O trabalho começa pelo entendimento desta questão e continua na estimulação 

presente no dia-a-dia. Está no ensinamento de determinadas tarefas, no convite à 

participação na realização de afazeres, no acompanhamento diário da evolução do 

domínio dessas ações e em diversas outras atitudes que colaboram nesse processo, 

cujo progresso não se dá de forma fácil nem ocorre da noite para o dia, exigindo, 

portanto, bastante paciência e determinação. O papel de educar para a autonomia é 

uma tarefa árdua tanto porque ela pode acontecer a cada segundo da vida em 

qualquer atividade que esteja sendo praticada, isto é, tais momentos se tornarão 

oportunidades para que a pessoa com SW, com o auxílio da família, aprenda a 

realizar determinada tarefa de maneira independente, quanto porque esse 

aprendizado só ocorre com persistência e perseverança por parte de quem está 

ensinando. Loddi e Nunes (2014) relatam uma situação de dificuldade em relação à 

essa questão: 
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Infelizmente, muitas famílias vivenciam situações problemáticas, mas 
preferem a acomodação à transformação. Afinal, transformação requer 
trabalho árduo, e tira da zona de conforto. Muitas vezes, é mais fácil 
conviver com um problema conhecido, do que ter que enfrentar uma nova 
realidade, mesmo que para isso tenha-se que conviver com uma situação 
limite (LODDI e NUNES, 2014, p. 81). 

É evidente a complexidade desse trabalho que exige tanto esforço e dedicação, 

portanto, é compreensível que muitas famílias tenham dificuldade em lidar com tal 

situação. Ainda assim, a necessidade deste trabalho não se esvai, sendo a própria 

pessoa com SW a maior beneficiada por ele. 

Moura e Gabassi (1998, p. 72) dizem que “(...) é um erro esperar que a maturidade 

venha com o tempo, tal comportamento precisa ser estimulado para que seja 

aprendido. ”. Embora a afirmação seja referente a autonomia e independência 

infantil, cabe também ao processo vivido pelos Williams na transição para a vida 

adulta. Novamente se reforça a importância da participação dos pais nessa 

estimulação, cujos limites são indefinidos. As conquistas que uma pessoa  pode 

obter com a estimulação e os limites que podem ser atingidos não são conhecidos 

até que cheguemos até eles, enquanto isso, é equivocado dizer que “ele/ela não 

consegue” ou “não é capaz”. Loddi e Nunes (2014) dizem que “Deve haver uma 

crença no potencial desse ser humano, e entendimento para lidar com seu 

desenvolvimento, respeitando as limitações, porém nunca subestimando sua 

capacidade” (p. 81). 

Ver um filho crescer e assumir uma posição cada vez mais autônoma causa uma 

diversidade de sentimentos nos pais. Moura e Gabassi (1998) relatam que “Por um 

lado, sentem-se contentes ao ver o filho crescer e desprender-se gradualmente, por 

outro lado, podem sentir a dor da separação, vivenciando o crescimento do filho 

como uma perda”. Sendo assim, trata-se de um momento complicado mesmo para 

pais de indivíduos típicos. Quando passamos para os casos de Síndrome de 

Williams, é possível que essas emoções sejam ainda mais intensificadas e/ou 

complexificadas. 

Após a reiteração do papel dos pais nesse compromisso que lhes é confiado, é 

necessário pontuar também a responsabilidade da sociedade nesta questão. Em 

uma condição ideal poderíamos imaginar uma realidade em que os indivíduos 

colaborassem uns com os outros e, dessa maneira, todos teriam suas dificuldades 

minimizadas. Surge, assim, uma questão: são os “deficientes” que não são 
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adaptados a sociedade e por isso são sujeitos a frequente marginalização ou é esta 

sociedade que está desajustada em relação a eles? Gaudenzi e Ortega (2016), 

afirmam que a segunda opção é a correta e explicam: “Entendia-se que a opressão 

social e a exclusão dos deficientes não resultavam de suas limitações físico-mentais 

e que a experiência da desigualdade apenas se manifesta em uma sociedade pouco 

sensível à diversidade de estilos de vida” (p. 3063). 

Os mesmos autores acrescentam à argumentação a noção de ‘normatividade’ 

oriunda de Canguilhem, que a particulariza ao chamar de ‘normatividade individual’. 

A normatividade individual se refere à capacidade de reagir, adaptando-se às 

situações conforme elas vão se impondo na vida do sujeito. Esse conceito se 

diferencia do conceito de “normalidade”, o qual responde a uma média estatística e, 

a partir disso, define o que é normal ou anormal. Para Canguilhem, a normalidade 

não deve ser definida em torno de uma média numérica, mas entendida a partir do 

contexto individual de cada sujeito, variando, assim, de pessoa para pessoa. Ter 

saúde, portanto, é conseguir responder às adversidades da vida e manter o 

organismo como um todo funcionando regularmente. Nesse caso, a manifestação de 

uma doença não é entendida somente como uma doença, mas uma tentativa do 

corpo de se manter ativo e saudável, e isso que é entendido por “normal”, ou melhor, 

normativo. E então, concluem: 

Parece-nos, portanto, mais interessante – em termos éticos e políticos – 
considerar, assim como faz Canguilhem, a deficiência como modalidade de 
vida qualitativamente distinta. Deste aspecto, o deficiente não deve ser 
ajustado à norma social, mas deve ter o direito de normalizar por si mesmo 
sua própria vida de acordo com suas potencialidades. (GAUDENZI e 
ORTEGA, 2016, p.3068) 

Isso significa que ainda há um desajuste da sociedade em relação às diversas 

formas de expressão de vida – e não o contrário –. O desafio é manter a ação 

estimuladora e o apoio a pessoa com Síndrome de Williams frente a essa sociedade 

despreparada. Acreditar na potência que pode vir a se revelar e permitir que aquele 

ser se expresse conforme sua singularidade é um caminho possibilitador para que 

ele alcance uma posição emancipada o tanto quanto lhe for possível. 
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Capitulo 4: Narrativas de mães que experienciaram essa transição 

 
Como o tema da autonomia é perpassado por características subjetivas que 

envolvem determinados contextos históricos e modos de vida, uma investigação 

qualitativa se apresentou como mais proveitosa para o presente estudo. Portanto, a 

metodologia de pesquisa escolhida foi a narrativa, uma abordagem “que se 

apresenta como alternativa a métodos de pesquisa mais tradicionais” (CLANDININ e 

CONNELLY, 2011). 

A pesquisa narrativa se concentra primordialmente nas experiências de um 

indivíduo, sendo que a narrativa é a expressão dessas experiências. Dessa maneira, 

o relato torna-se, além da metodologia de pesquisa, o objeto a ser estudado 

(PINNEGAR e DAYNES, 2007). 

O paradigma qualitativo caracteriza-se pela obtenção de dados através do 
contato direto do pesquisador com a situação estudada, desta forma, a 
ênfase no processo de pesquisa é maior, pois há a preocupação em retratar 
a perspectiva dos participantes [...]. O estudo qualitativo é apropriado 
quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e não tende 
à quantificação. (FORGIARINI, 2012, p. 60-61). 

O processo narrativo é mais do que mera “contação” de fatos. Para o narrador, é 

uma forma de elaborar certos acontecimentos de sua vida a fim de compreender a si 

próprio. Dutra (2002) diz que “À medida que o narrador conta a sua história, esta 

carrega consigo os significados que constituem o seu estar no-mundo, cujo ser-aí se 

revela [...]” (p. 375). Isso porque, a cada vez que o sujeito resgata uma lembrança – 

a qual não necessariamente corresponde fielmente à situação tal como ela ocorreu – 

, é como se a circunstância fosse revivida e reelaborada (SOUSA e CABRAL, 2015), 

o que proporciona uma ressignificação de si e de sua existência. As  mesmas 

autoras explicam que 

[...] a unidade narrativa é constituída de vivências e experiências, adquiridas 
e construídas no decorrer da história de vida do ser humano que cristalizam 
e se constituem em imagens que são retomadas em situações cotidianas. 

A referida unidade não se configura como homogênea, nem lógica, visto 
que há conflitos e tensões que deixam impressões na vida do indivíduo, ou 
seja, as vidas pessoais injetam situações que fazem parte de um 
conhecimento pessoal, fruto de episódios passados e de contextos 
específicos. (SOUSA E CABRAL, 2015, p. 150) 

Mais do que focar no discurso do narrador, a pesquisa narrativa estabelece uma 

relação entre aquele que fala e aquele que ouve, envolvendo o pesquisador no 
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processo e tornando-o parte dele. No momento em que está ali, ouvindo, todas as 

suas dimensões existenciais são mobilizadas, sendo, assim, também uma 

experiência narrativa para ele (Dutra, 2002). A mesma autora diz também que “[...] 

ao se trabalhar com as narrativas dos sujeitos das pesquisas, estamos não só 

participando da sua história, expressa na experiência vivida. Também estaremos 

participando da sua reconstrução, através da profusão de sentidos [...]” (p. 374) e 

sintetiza que “a relação pesquisador-pesquisado acontece na dimensão da 

experiência de ambos, transcendendo, assim, os papéis destinados a esses sujeitos 

na pesquisa científica tradicional” (p. 375). 

Sendo assim, a metodologia de narrativas foi empregada nesse estudo, utilizando-se 

a entrevista narrativa como instrumento. Sete mães de pessoas com SW  com 

idades entre 1 (um) e 24 (vinte e quatro) anos foram ouvidas a fim de se 

compreender qual o lugar que a questão da autonomia ocupa na vida de suas 

famílias e qual relação dela e de seu filho ou filha com essa questão. Após 

apresentado e lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente 

assinado pelas participantes (modelo do TCLE no anexo I), foram feitas perguntas 

em entrevistas abertas com registro através de anotações e gravação de áudio (no 

anexo II apresenta-se o questionário com as perguntas norteadoras das entrevistas) 

As questões foram analisadas através da metodologia qualitativa da análise de 

conteúdo da narrativa. Descreve-se abaixo alguns conteúdos extraídos das 

narrativas. 

Quanto a noção de autonomia, as mães são unânimes ao dizer que entendem como 

a capacidade de realizar tarefas de forma independente, de ter atitudes e tomar 

decisões por si próprio. Vale lembrar que a autonomia não significa autossuficiência, 

mas o poder de fazer escolhas e de agir no mundo por si só de acordo com suas 

capacidades, conforme explica Forgiarini (2012): 

Etimologicamente autonomia significa o poder de dar a si a própria lei, autós 
(por si mesmo) e nomos (lei). Não se entende este poder como algo 
absoluto e ilimitado, também não se entende como sinônimo de 
autosuficiência. Indica uma esfera particular cuja existência é garantida 
dentro dos próprios limites que a distinguem do poder dos outros e do poder 
em geral, mas apesar de ser distinta, não é incompatível com as outras leis. 
(FORGIARINI, 2012, p. 57) 

Quando perguntadas sobre a importância da autonomia, as mães revelam, entre 

outras, uma preocupação em relação ao futuro, em um possível momento em que 
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elas não puderem mais estar ao lado de seus filhos, como podemos notar nas 

seguintes falas: 

Então é difícil, é como se fosse a libertação deles da gente, ele precisa 
dessa autonomia para ele viver, a gente não vai estar o tempo todo do lado 
deles. Mãe D. 

Ah, ele poder se virar depois no futuro, sozinho, porque pai e mãe não é 
eterno né? Mãe M. 

Ela ter uma responsabilidade, até porque não vai ter nós – eu e minha mãe 
né – para o resto da vida, e eu acho que vai capacitando ela de ter uma 
qualidade de vida melhor, não tão dependente da gente. Mãe L. 

As falas revelam uma preocupação para além da conquista da qualidade de vida 

com a obtenção de autonomia, se anuncia uma angústia de imaginar seu filho sem 

nenhum amparo, o que lhes é hoje por elas fornecido. 

Como limitações e desafios enfrentados no dia-a-dia, foram mencionados a 

ingenuidade (no sentido de confiar em todo mundo), a inabilidade de mexer no fogão 

para preparar alguma comida, a falta de senso de direção (para se localizar na rua) 

e a falta de noção de valores de dinheiro. Manifesta-se, também, uma grande 

expectativa sobre a conquista de um emprego ainda que existam dúvidas sobre  

essa possibilidade. Contudo, as mães entrevistadas parecem otimistas em relação a 

essa questão e acreditam na capacidade de seus filhos poderem trabalhar um dia: 

Ah eu queria que ele arrumasse um emprego, que ele fosse mais 
independente de mim. Que ele tivesse a noção do dinheirinho dele, porque 
ele também não tem noção de dinheiro, dez reais e um real para ele é a 
mesma coisa. Se eu mando dez ele compra um monte de coisa para todo 
mundo na escola, ele não está nem aí. Mãe D. 

Acho que [a expectativa] é trabalhar. Todo lugar que ele vai e gosta das 
pessoas ele fala “ah, eu quero trabalhar aqui quando crescer”, todo lugar, 
nossa, é loja, é correio, todo lugar que ele vai com a gente é “mãe, quando 
eu crescer quero trabalhar aqui”. Mãe M. 

Acho que ela pode ter um emprego, pode ter as coisas dela [...]. Mãe L. 

Eu acho que para ele, a primeira coisa que está sendo bem difícil e que é 
para melhorar a vida dele é dinheiro, ter noção de dinheiro. Por enquanto eu 
não vou saber, a gente vai ver quando ele começar a trabalhar, se ele 
conseguir um emprego, se ele vai gostar do que ele faz... Mãe L. 

 

 
É válido ressaltar que um emprego não corresponde à uma função de grande 

reconhecimento social ou uma alta remuneração. Qualquer atividade que seja 

necessária para um processo e tenha significativo efeito ao final dele é considerada 

emprego e é tão importante quanto qualquer outra função. Para as pessoas com  

SW é importante que o trabalho valorize a potencialidade de cada indivíduo, 
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possibilitando-o exercer suas tarefas de acordo com suas capacidades e, sobretudo, 

colaborando para a sociedade. Forgiarini (2012), cita alguns objetivos intencionados 

pelas políticas que asseguram a educação inclusiva, processo educacional que 

deverá proporcionar condições para que esses sujeitos cheguem ao mercado de 

trabalho: 

[...] a produção da acessibilidade e autonomia/liberdade como princípios 
necessários à efetiva participação das pessoas com deficiência na 
sociedade e a necessidade da descoberta das potencialidades e 
competências desses alunos, para o seu máximo desenvolvimento. Para 
tanto, busca-se a produção de sujeitos com condições efetivas de 
participação na sociedade, desenvolvimento da autonomia/autogestão e 
possibilidade de ampliação de competências. (FORGIARINI, 2012, p. 59) 

Outro ponto tocado pelas mães foi o questionamento de que a medida de sua 

permissividade tenha atrapalhado ou ainda atrapalha o desenvolvimento de seu filho 

em algum nível. O “não deixar” frequentemente relaciona-se com um grande receio 

do filho “deficiente” perante uma sociedade que não aceita o diferente, trata-se 

então, de uma forma de proteção. Mas, até que ponto essa atitude não opera como 

uma barreira para que esse sujeito se desenvolva de forma mais livre e autônoma? 

Uma certa angustia é revelada nas falas ao expressar essa dúvida, situação a qual 

Campos (2006) caracteriza como ambivalente, explicando que “ao mesmo tempo em 

que eles [os familiares] cuidam de seus filhos, também os negligenciam, na medida 

em que não permitem sua autonomia e independência” (p. 33). Algumas das falas 

sinalizam esse sentimento de incerteza e angústia: 

Acho que [a limitação] de todos os dias é a... é não ver maldade nas 
pessoas né... isso aí limita... acho que é mais a gente que limita né? (risos) 
[...]. 

Para mim o grande desafio é soltar ele, deixar ele mais solto... porque 
quando ele pede pra sair, ele fala: “mãe, confia em mim!” “Eu confio em 
você filho, eu não confio nos outros” (risos) [...]. Mãe M. 

Ah sei lá, eu acho que... é que eu não deixo também mas acho que deveria 
ser, assim... ser mais livre né, mais solta, mais..., mas eu sempre falo “ah 
não vai”, “ah não deixo”... eu estrago ela, sabe? Mãe V. 

 
 
 

Dessa forma, é ressaltado novamente o poder da família sobre o destino do filho 

com SW, podendo ela propiciar um ambiente livre, o tanto quanto possível, de 

obstáculos para o desenvolvimento e subsistência da autonomia ou então, fomentar 

atitudes que fortaleçam uma forma de vida eternamente subordinada e dependente. 

Em seu trabalho, no qual lidou com famílias de portadores de deficiência, Campos 
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(2006) analisa: “Pude observar que várias são as formas com que os familiares 

lidam com os filhos portadores de deficiência. Estas oscilam entre o favorecimento 

da autonomia dos mesmos e o fortalecimento da dependência” (p. 35) e resume 

dizendo que ”[...] a família pode conduzir a vida do filho à liberdade ou à clausura 

[...]” (p. 42). 

É claro que a intenção aqui não é condenar a atitude de famílias que, como já foi 

mencionado, acabam por perpetuar a dependência por meio de atitudes 

protecionistas em razão do receio de seu filho por si só perante ao mundo, é preciso 

entender a complexidade que envolve essa questão, entretanto, é também 

necessário atentar para esse poder incumbido a família, conforme aponta Campos 

(2006) quando diz que “[...] é fundamental demonstrar que o futuro dos portadores 

de deficiência vai depender da forma com que os seus familiares lidam com a 

questão da deficiência” (p. 42). Portanto, encontrar um equilíbrio onde a proteção 

não encarcere e a o grau de liberdade não se torne negligência se constitui em um 

permanente desafio para as famílias de pessoas com Síndrome de Williams, não só 

no período da infância, mas, sobretudo, na fase de transição para a vida adulta, 

momento em que as questões relacionadas a autonomia se colocarão de forma mais 

acentuada e recorrente. 

É importante retomar, também, a situação de despreparo da sociedade frente às 

diversas formas de expressão de vida. Assim, fica evidente a necessidade de uma 

transformação, no que se refere tanto ao olhar sobre a questão das deficiências, 

quanto às ações voltadas para esse público, que poderão ser efetivadas não só pela 

mudança de atitude de cada cidadão, mas principalmente por meio de políticas 

públicas. Para isso, é fundamental que se priorize debates e discussões sobre o 

tema, estimulando o pensamento e a reflexão, a fim de aproximar a população geral 

do assunto e dessa forma, mobilizar a transformação que se expressará no 

entendimento e acolhimento, de fato, das diferenças em nossa comunidade. 
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Discussão 

Embora possa ocasionar complicações de saúde orgânicas e atrasos de ordem 

cognitiva, a síndrome de Williams se mostra, na prática, uma condição 

absolutamente passível de ser vivida de forma autônoma e saudável, considerando, 

evidentemente, a singularidade de cada caso. Assim, com a realização desse 

trabalho foi possível notar a relação direta que existe entre uma posição autônoma 

com a aúde e qualidade de vida, conforme disseram Fleury et al. (2008) já citados 

nesse trabalho, quando explicam que o exercício da autonomia é em si uma forma 

de promoção de saúde. Tal teorização pôde ser observada na prática durante a 

entrevista com uma das mães em particular, cujo filho tem 24 anos. Ela disse que, 

após começar a trabalhar, o comportamento de seu filho mudou bastante. Ele 

passou a ter iniciativa de escolha em relação a lugares que queria ir (onde por 

diversas vezes foi sozinho) e coisas que queria comprar, já que agora tinha seu 

próprio dinheiro, e parecia mais feliz e satisfeito com essa nova situação. Ainda que 

precise lidar com sentimentos de preocupação e insegurança em relação a essas 

atitudes, a mãe avalia a transformação como positiva, pois tais comportamentos 

sinalizam a conquista de uma certa autonomia. 

Nesse sentido, são verificados nas mães sentimentos de dúvida, angústia, 

insegurança, entre outros. É possível que, em alguns momentos, os sentimentos se 

apresentem de forma dupla, assim como já apontaram Moura e Gabassi (1998), 

quando há alegria em ver a criança crescer e desenvolver-se, mas também poderá 

se instalar um sentimento de perda daquele filho que antes necessitava vitalmente 

da mãe e agora começa a caminhar com as próprias pernas. Entretanto, assim  

como evidenciado nas narrativas, surge um outro pensamento que é a apreensão 

em relação ao futuro, momento no qual essas mães se questionam: “e quando eu 

não estiver mais aqui? “. Assim, é pensando na sobrevivência desse sujeito no  

futuro que é reconhecida por elas a premente necessidade de se adquirir autonomia, 

quando da sua falta para o zelo deste filho. 

Na prática, porém, o real se impõe de modo mais impetuoso do que na teoria, ou 

seja, por mais que se tenha a consciência da importância de se criar um filho com 

autonomia, a execução esbarra em alguns obstáculos no dia-a-dia que a tornam 

mais penosa do que a princípio parecia, e é então que as dificuldades aparecem. 

Diante disso, é comum um cenário de “acomodação” na qual o desenvolvimento em 
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relação a conquista de independência fica estagnado, pois, conforme Loddi e Nunes 

(2014, p. 81) explicam, “[...] transformação requer trabalho árduo, e tira da zona de 

conforto”. Tal situação aparece em algumas narrativas, nas quais as mães exprimem 

em seus discursos um tom quase que de confissão seguida de culpa. Em vista 

disso, é reconhecida dificuldade e complexidade do trabalho de estimulação, mas 

reiterada a necessidade deste. 

Essa diferença entre o ideal e o real que se impõe aos familiares é também 

evidenciada na relação família/mãe-filho com SW quando, para além das 

dificuldades enfrentadas pela criança/adolescente, está o desafio de assumir o papel 

daquela que cuida, mas não aprisiona; daquela que liberta, mas não negligencia. 

Esse impasse também é anunciado nas narrativas e revela que a atitude das mães 

tende a superproteção mais do que a libertação. Nesse momento, é válido suscitar 

Campos (2006), quando ela lembra do poder encarregado a família sobre o futuro do 

filho com deficiência, dizendo que ”[...] a família pode conduzir a vida do filho à 

liberdade ou à clausura [...]” (p. 42). 

É importante lembrar também a questão da responsabilidade da sociedade, a qual, 

concordando com Gaudenzi e Ortega (2016), acredito não estar preparada para 

acolher a diversidade de forma plena. Entendendo esse acolhimento de uma forma 

geral, tanto no sentido social, quanto no escolar e no mercado de trabalho, percebe- 

se que esses indivíduos ainda são considerados em segundo plano, talvez como 

“menos indivíduos”, ainda que sejam totalmente capazes de realizar uma 

determinada tarefa que esteja dentro dos limites de suas capacidades. Aparece, 

então, mais uma responsabilidade delegada à família que é a de propagar 

informação, para ser esclarecido que embora o comportamento na Síndrome de 

Williams seja diferente do que é comumente esperado, a condição não afeta a 

capacidade de o sujeito ser produtivo (sempre considerando as características 

particulares de cada um). Penso que uma sociedade melhor informada e mais 

acolhedora proporcionaria um cenário bem menos angustiante para as mães que 

têm expectativas quanto ao futuro de seu filho com SW em relação a conquista de 

um emprego, além de dar a chance a eles de viverem de maneira produtiva, e dessa 

forma, fazendo parte, verdadeira e ativamente da comunidade. 

Esse trabalho, portanto, tem a intenção de não apenas informar a respeito do perfil 

da SW a fim de salientar a importância da autonomia na vida dessas pessoas, como 



34 
 

 
 

 
também servir de apoio e incentivo a quem está por trás desses indivíduos que não 

raro, se revelam adultos com grandes capacidades que levam um estilo de vida 

saudável e feliz exercendo o máximo de seu potencial. Tal situação não seria 

possível se a família – e sobretudo a mãe – não tivesse uma ação estimuladora e 

encorajadora direcionada a seu filho, mesmo diante de uma sociedade pouco 

evoluída no que se refere à consideração de diferentes formas de expressão de 

vida, e diante da exaustiva rotina de cuidados de um filho com SW, uma árdua tarefa 

cuja realização requer grande esforço e empenho. 

Sobretudo, é importante relembrar que a deficiência enquanto característica apenas 

existe como resultado de uma ação normatizadora, isto é, para marcar uma 

diferença estatística entre uma maioria de pessoas capazes de fazer determinadas 

coisas e a minoria que não consegue realizar essas mesmas coisas sem que tenha 

algum auxílio. Mais proveitoso seria, entretanto, uma visão que parte das 

potencialidades de cada indivíduo – deficiente ou não – e as utiliza a favor do 

coletivo, no qual cada um pode contribuir para a sociedade de acordo com suas 

habilidades individuais. Isso não significa abolir os diagnósticos, afinal, eles são 

importantes para orientar a intervenção cuja intenção maior é proporcionar ao sujeito 

uma vida mais saudável em diversos sentidos, tendo em vista que, conforme nos 

lembra a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975), a pessoa dita 

“com deficiência” tem todos os direitos de uma pessoa típica da mesma idade e  

deve ter todas as condições necessárias para viver sua vida de maneira plena que, 

acima de tudo, respeite sua dignidade humana. 
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ANEXO I 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

Título do Projeto: Síndrome de Williams: A autonomia como recurso para conquista da 

qualidade de vida. 

Responsável pelo projeto: Luana Mesquita Neves Paulo 

 
 
 

Eu,  abaixo assinado, declaro ter pleno 

conhecimento do que se segue: 

1) Fui informado, de forma clara e objetiva, que a pesquisa intitulada: “Síndrome de 

Williams: A autonomia como recurso para conquista da qualidade de vida“ irá analisar os 

desafios, limites e possibilidades na conquista da autonomia em pessoas com Síndrome de 

Williams; 

2) Sei que nessa pesquisa serão realizadas entrevistas abertas, e que as respostas serão 

utilizadas na elaboração do relatório final da pesquisa através da metodologia de análise 

qualitativa de conteúdo da narrativa; 

3) Estou ciente que não é obrigatória minha participação nesta pesquisa, caso me sinta 

constrangido(a) antes e durante a realização da mesma, sem qualquer prejuízo a minha 

pessoa; 

4) Poderei ter acesso ao relatório final desta pesquisa; 

 
5) Sei que o material para coleta de dados, no que se refere a minha identidade, será 

mantido em sigilo; 

6) Sei que o pesquisador manterá em caráter confidencial todos os dados e respostas que 

comprometam a minha privacidade; 

7) Receberei informações atualizadas sobre o estudo; 
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8) O resultado da pesquisa somente será divulgado com o objetivo científico, mantendo-se a 

minha identidade em sigilo; 

9) Quaisquer outras informações adicionais que julgar importantes para compreensão do 

desenvolvimento da pesquisa e de minha participação, poderão ser obtidas com o 

pesquisador responsável Luana Mesquita Neves Paulo – CPF: 442.314.018-70 – tel: (12) 

3302 4389/(12)99124 8100/(24)98159 1836 

 
 

Declaro, ainda, que recebi cópia do presente Termo de Consentimento e tendo eu 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo, estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, 

riscos e benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele participar sem que 

para isso eu tenha sido forçado ou obrigado. 

 
 

São José dos Campos,  de  de  . 

 
 
 
 
 

Pesquisador:    
 
 
 
 
 

Sujeito da pesquisa/Representante legal:    
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ANEXO II 

 
 
 

1. Quando você escuta a palavra ‘autonomia’ o que vem à cabeça? 

 
2. Qual a importância da autonomia e o que ela pode fazer pelo seu/sua 

filho/filha? 

3. Quais as limitações que você acredita que seu filho apresenta em relação a 

autonomia? E quais as conquistas? 

4. Quais são os maiores desafios? Quais são as suas expectativas? 
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